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21 § Kokouksen avaus
Kirkkoherra Anna-Tiina Järvisen pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana:
”Kuulutus
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona
14.12.2016 Langinkosken kirkolla alkaen kello 18.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
21 § Kokouksen avaus
22 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
23 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
24 § Pöytäkirjan tarkastus
25 § Kiinteistö- ja hautaustoimen määrärahojen muutokset 2016 talousarvioon
26 § Kiinteistöjen katselmukset
27 § Hautausmaiden katselmuspöytäkirja
28 § Muut mahdolliset asiat
29 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistötoimistossa 30 päivän ajan 22.12.2016 - 23.1.2017 toimiston aukioloaikana.

Kotkassa 2. päivänä joulukuuta 2016
H e i k k i J. O k s a n e n
Heikki J. Oksanen
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja”

22 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Pirkko Leskinen, Jari Lippo, Pekka Mättö, Jukka Lemmetyinen, Isabelle Pekonen, Sini Airaksinen ja Mikko Hauhia.
Kutsutuista varajäsenistä vapautusta on anonut: Hannu Heikkilä.
Ehdotus:

1. Myönnetään tästä kokouksesta anotut vapautukset.
2. Todetaan nimenhuudolla kokouksessa läsnä olevat valtuutetut.
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Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin: Timo Vornanen, Pasi Pöllänen, Juho
Eerola, Antero Marjakangas, Jorma Jack ja Lauri Eerola.
Mikko Hauhian tilalle ei listalla ole varajäsentä kutsua kokoukseen.
Suoritetun nimenhuudon jälkeen todettiin, että kirkkovaltuuston neljästäkymmenestä
(40) jäsenestä olevan paikalla kolmekymmentakaksi (32).

23 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 40 (yhteisen kirkkovaltuuston päätös
16.12.2015/ §57).
Ehdotus:

Todettaneen yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Todettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

24 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 21. päivänä joulukuuta 2016 kello 15.00 mennessä KotkaKymin seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistötoimistossa (Mariankatu 14 E, 48100
Kotka).
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 30 päivän ajan 22.12.2016 - 23.1.2017 toimistojen aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Hauhia ja Pirjo Romppanen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Pirjo Romppanen.

25 § Kiinteistö- ja hautaustoimen määrärahojen muutokset 2016 talousarvioon
Valmistelijat vt. hautaustoimen päällikkö Hannamari Kovakoski puh. 044 725 9140 ja kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi talousarviovuoden aikana.
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 6 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää muutoksista talousarvioon. Muutoksista yhteistaloudessa olevien seurakuntien talousarvioon ei tarvitse
hankkia seurakuntaneuvostojen lausuntoja.
Esityslistan mukana toimitetaan esitys talousarvioon esitettävistä muutoksista.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5.10.2016, 75 §:
Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se vahvistaa kokouksessa esitettävät muutokset vuoden 2016 talousarvioon ja esittäisi ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se vahvistaa kokouksessa esitettävät muutokset vuoden 2016 talousarvioon ja esittäisi ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
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Yhteinen kirkkoneuvosto 16.11.2016, 125§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se vahvistaa kokouksessa esitettävät muutokset vuoden 2016 talousarvioon ja esittäisi ne edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti vahvistaa kokouksessa esitetyt muutokset vuoden 2016
talousarvioon ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto 14.12.2016:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvioon muutokset:
Investointimäärärahojen 2016 vähennykset
kohde
Parikan hautausmaa

työ
Kesävesilinjojen uusiminen

-25 000 €

Aittakorven srktalo

Peruskorjauksen suunnittelu

-25 000 €

Helilän pappila

Katon maalaus

-25 000 €

Investointimäärärahojen 2016 vähennykset yhteensä

-75 000 €

Investointimäärärahojen 2016 lisäykset
kohde

työ

Tapuli
Helilän pappila
Mariankatu 14

Lämmönsiirtimen uusiminen
Ikkunoiden kunnostus ja maalaus
Saunan panelointi ja lauteiden uusiminen

Investointimäärärahojen 2016 lisäykset yhteensä

Päätös:

12 000 €
15 000 €
7 000 €
34 000 €

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2016 talousarvioon muutokset
esityksen mukaisesti.

26 § Kiinteistöjen katselmukset
Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.9.2016:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tehtävät määritellään Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä 5. luvun 21 §. Johtokunnan tehtäviksi on mainittu mm.:
5) huolehtia siitä, että seurakuntayhtymän omistamat kiinteistöt ovat niiden käyttötarkoitusta ja
käyttöturvallisuutta vastaavassa kunnossa ja suorittaa tässä tarkoituksessa tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.
6) huolehtia siitä, että seurakuntayhtymän ja seurakuntien omistamaa ja vuokraamaa kiinteätä ja
irtainta omaisuutta käytetään ja hoidetaan huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hyväksyä vastuualueensa irtaimiston poistot ja päättää irtaimen omaisuuden myynnistä.
7) seurata kiinteistöjen käyttöastetta ja käytön tarkoituksenmukaisuutta.
Edellä mainituista tehtävistä huolehtimista varten järjestetään katselmus seuraaviin kiinteistöihin:
1. Kotkan kirkko
2. Laajakosken siunauskappeli
3. Kymin kirkko
4. Metsäkulman kappeli
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Höyterin kurssikeskus

1.

Kotkan kirkko
Muistio kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkalan vierailusta 8.6.2016.
- sisäpintojen rappausten korjaustyö (2016)
- olosuhdeselvitys lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi (2017)
- ikkunoiden kunnostus (2017)

2.

Laajakosken siunauskappeli
Muistio kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkalan vierailusta 8.6.2016.
- käyttötarkoituksen muuttamisprosessin käynnistäminen
- kiinteistötoimen varastotilat

3.

Kymin kirkko
Muistio kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkalan vierailusta 8.6.2016.
- peruskorjaushanke valmistumassa (2016)
- piha-alueen kunnostuksen laajuus (2017)

4.

Metsäkulman kappeli
- vesikaton uusiminen ja ulkoseinäpintojen kunnostus (2016)
- selvitys lämmitysjärjestelmän uusimisesta (2017)

5.

Höyterin kurssikeskus
- Liisanpirtin ja ruokalan lattiapinnoitteiden uusiminen (2016)
- majoitushuoneiden kalusteiden uusiminen (2017)

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää pöytäkirjaan kirjattavista asioista ja havainnoista.
Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kirjata katselmoiduista kohteista seuraavat asiat
jatkovalmistelun ohjaamiseksi:
1. Kotkan kirkko
- sisäpintojen rappausten korjaus on syytä tehdä olosuhdeselvityksen jälkeen vuonna
2017
- alttarin edessä olevan lattiapinnan korjaus vuonna 2016
- ikkunoiden kunnostus vuonna 2017
2. Laajakosken siunauskappeli
- kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se
valitsee työryhmän, joka tekee selvityksen kappelin käyttömahdollisuuksien laajentamisesta ja nimen muuttamisesta. Työryhmään tulee ottaa mukaan myös alueen asukkaita.
- kiinteistötoimen varasto/työtiloista pyrittävä poistamaan vielä tavaroita mahdollisuuksien mukaan
3. Kymin kirkko
- piha-alueen kunnostussuunnitelma kannattaa laatia koko kirkonmäen alueelta. Kunnostustyö toteutetaan osissa, kiireellisyysjärjestyksessä
- kirkkokahvien paikan suunnittelu, penkkien siirtäminen väliaikaisesti on selvitettävä
- ikkunoitten välien maalaustarve on selvitettävä
4. Metsäkulman kappeli
- selvitetään lämmitysjärjestelmän muuttamista vuonna 2017
5. Höyterin kurssikeskus
- ruokalakalusteet uusitaan ja vanhat myydään pois
- majoitushuoneista poistetaan kaapit, jolloin saadaan lisätilaa sekä siivous helpottuu
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ehdottaa järjestelytoimikunnalle määrärahan varaamista
työntekijän palkkaamista projektia varten, jossa päivitettäisiin korjaustarvetiedot siten, että jatPöytäkirjan tarkastusmerkintä
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kossa voitaisiin korjaussuunnitelmat tehdä useamman vuoden jaksoissa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta katsoo, että pidemmät tarkastelujaksot ja niiden jatkuva päivittäminen tulisi
huomioida jatkossa korjauspäätöksiä valmisteltaessa.
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.11.2016, 126§:
Ehdotus, hallintojohtaja
Merkitään kiinteistöjen katselmusraportti tiedoksi ja välitetään se edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Kirjatut toimenpide-ehdotukset huomioidaan talousarvioehdotuksen ja
investointiohjelman valmistelussa.
Päätös:

Merkittiin kiinteistöjen katselmusraportti tiedoksi ja päätettiin välittää se edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Kirjatut toimenpide-ehdotukset huomioidaan talousarvioehdotuksen
ja investointiohjelman valmistelussa.

Yhteinen kirkkovaltuusto 14.12.2016:
Ehdotus:

Merkitään kiinteistöjen katselmusraportti tiedoksi. Kirjatuista toimenpide-ehdotuksista
päätetään talousarvioehdotuksen ja investointiohjelman käsittelyn yhteydessä.

Päätös:

Merkittiin kiinteistöjen katselmusraportti tiedoksi. Kirjatuista toimenpide-ehdotuksista
päätetään talousarvioehdotuksen ja investointiohjelman käsittelyn yhteydessä.

27 § Hautausmaiden katselmuspöytäkirja
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta14.9.2016
Helilän hautausmaan ja kappelihautausmaan hautausmaakatselmus sekä Helilän siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastus
Valmistelija vt. hautaustoimen päällikkö Hannamari Kovakoski, puh. 044-725 9140
Helilän hautausmaalle oli vuonna 2015 yhteensä 80 hautausta, joista 55 oli uurnahautauksia ja 25
arkkuhautauksia. Kappelihautausmaan uurnalehtoon oli 30 hautausta. Haudanhoitosopimuksia
Helilän hautausmaalla oli yhteensä 731. Kausityöntekijöitä Helilässä on 7, joista 3 on kuuden
kuukauden ja 4 viiden kuukauden mittaisissa työsuhteissa. Lisäksi kirkkopuistossa ja Kymin
vanhalla hautausmaalla on yhteensä kolme työntekijää, jotka tarvittaessa auttavat myös Helilän
puolella.
Syksyllä 2015 kunnostettiin vakaumuksensa puolesta kuolleiden muistomerkki. Kivityöt teetettiin Vikmanin Kivi Ky:llä, loput tehtiin omana työnä.
Talvikaudella tykkylumi aiheutti huomattavia vahinkoja puustolle ja pensaistolle. Mäntyjen latvustoihin jäi isoja, lähes irti repeytyneitä oksia, jotka jouduttiin poistamaan nosturiauton avulla
lumien sulettua.
Helilän kappeli on valmistunut 1954 ja peruskorjattu 1996, jolloin uusittiin sisäpinnat, sähköt ja
kylmiöt. Rakennuksessa ei ole vesijohtoa eikä viemäröintiä eikä näin ollen WC-tiloja.
Helilän kappelin osalta on todettu jo aiemminkin puutteelliset saniteetti- ja sosiaalitilat. Työntekijät ovat kritisoineet voimakkaasti työympäristöä näiltä osin, ja ehdottaneet kappelin sulkemista
pois siunauskäytöstä. On ehdotettu, että kappelia käytettäisiin tulevaisuudessa ainoastaan kirkossa siunattavien vainajien säilytykseen ja uurnien luovutukseen. Kanttoreiden osalta on tullut kritiikkiä erittäin huonokuntoisesta soittimesta, em. puutteiden lisäksi.
Helilän hautausmaan huoltorakennus on rakennettu 1989. Huoltorakennuksessa sijaitsevat koneiden huoltotilat, varastotiloja sekä henkilökunnan taukotilat. Tiloista puuttuu määräysten mukainen tulityöpaikka.
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Hautausmaakatselmus ei kata kaikkia yhtymän hautausmaita, vaan kohteet valitaan esim. meneillään olevien hankkeiden perusteella, kuitenkin niin, että jokaisella hautausmaalla suoritetaan katselmus nelivuotisjakson aikana. Hautausmaan katselmuksessa kiinnitetään huomio seuraaviin
asioihin:
1. onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu
2. onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
3. onko yksittäisiä hautoja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
4. onko seurakuntayhtymän huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaista
Ehdotus, vt. hautaustoimen päällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suorittaa Helilän hautausmaan ja kappelihautausmaan
vuosikatselmuksen sekä tekee Helilän siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suoritti Helilän hautausmaan ja kappelihautausmaan
vuosikatselmuksen sekä teki Helilän siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta totesi Helilän hautausmaalla sijaitsevan vakaumuksensa
kuolleiden muistomerkin olevan erinomaisessa kunnossa.
Helilän kappelin saniteetti- ja sosiaalitilojen rakentamisesta pyydetään kustannusarvio. Mikäli tiloja ei kunnosteta, mietittävä mikä olisi jatkossa tilojen käyttötarkoitus.
Helilän hautausmaan huoltorakennuksen tulityötilan rakentamisesta pyydetään kustannusarvio.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kiinnitti huomiota myös, että palo-ovi on pidettävä suljettuna.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta keskusteli tilaisuuksien aikataulujen suunnittelemisesta.
Pyrittävä välttämään päällekkäisyyksiä, jolloin säästöä syntyisi työvoiman tarpeessa. Tähän voitaisiin vaikuttaa tarkentamalla ohjeistusta tilavarausten tekemisessä niin, että tarjottaisiin työvoiman kannalta sopivimpia aikoja ensin.
Mussalon hautausmaan hautausmaakatselmus ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastus
Mussalon hautausmaalle oli vuoden 2015 aikana 17 hautausta, joista arkkuhautauksia oli 9 ja
uurnia 8. Hautausmaalla on yksi kausityöntekijä, joka on tänä vuonna viiden kuukauden työsuhteessa. Hän käy myös kerran viikossa hoitamassa Kotkan kirkkopuiston istutukset sekä nurmikon
viimeistelytyöt. Muutoin kirkolla nurmikonleikkuun hoitaa kaupungin puistotoimi.
Haudanhoitosopimuksia oli Mussalossa viime kaudella yhteensä 97 kpl.
Mussalon hautausmaan huoltorakennuksessa on henkilökunnan taukotilat ja varasto. Rakennukseen on sijoitettu vesisäiliö, johon yön aikana pumpataan hautausmaalla käytettävä vesi.

Ehdotus, vt. hautaustoimen päällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suorittaa Mussalon hautausmaan vuosikatselmuksen ja
huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suoritti Mussalon hautausmaan vuosikatselmuksen ja
huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta totesi, että Mussalon hautausmaan huoltorakennukseen
voidaan hankkia uusi kompostoiva wc nykyisen tilalle.
Johtokunta ehdotti, että Mussalon hautausmailla, ja muillakin hautausmailla, arvioitaisiin puuston
kuntoa vuosittain. Myös tarpeelliset puiden kaatamiset olisi syytä tehdä vuosittain. Näin vältyttäiPöytäkirjan tarkastusmerkintä
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siin siltä, että kaato/karsimistarve kasaantuu. Talousarvion valmistelussa olisi hyvä varata joka
vuodelle määrärahaa tähän tarkoitukseen.

Kotkan vanhan hautausmaan ja uurnalehdon hautausmaakatselmus sekä huoltorakennuksen kiinteistötarkastus
Kotkan vanhalle hautausmaalle oli vuoden 2015 aikana 18 hautausta, joista arkkuhautauksia oli
10 ja uurnahautauksia 8. Haudanhoitosopimuksia oli hautausmaalla yhteensä 135 kpl. Kausityöntekijöitä on kaksi, molemmat tänä vuonna viiden kuukauden työsuhteessa. Hautausmaan puusto
on ollut osittain huonokuntoista ja vuoden 2016 alussa on sieltä poistettu huonokuntoiset koivut
ja elokuussa jyrsitty niiden kannot.
Hautausmaan huoltorakennus on valmistunut vuonna 2007. Rakennuksessa on henkilökunnan sosiaalitilat ja yleisö WC sekä varastotila.
Ehdotus, vt. hautaustoimen päällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee Kotkan vanhan hautausmaan ja uurnalehdon vuosikatselmuksen sekä huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suoritti Kotkan vanhan hautausmaan ja uurnalehdon vuosikatselmuksen sekä huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
Kotkan vanhan hautausmaan puusto tarvitsee vielä karsimista.
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.11.2016, 127§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Merkitään hautausmaiden katselmusraportit tiedoksi ja välitetään ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäviksi. Kirjatut toimenpide-ehdotukset huomioidaan talousarvioehdotuksen ja
investointiohjelman valmistelussa.
Päätös:

Merkittiin hautausmaiden katselmusraportit tiedoksi ja päätettiin välittää ne edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle käsiteltäviksi. Kirjatut toimenpide-ehdotukset huomioidaan talousarvioehdotuksen ja investointiohjelman valmistelussa.

Yhteinen kirkkovaltuusto 14.12.2016:
Ehdotus:

Merkitään hautausmaiden katselmusraportit tiedoksi. Kirjatuista toimenpide-ehdotuksista
päätetään talousarvioehdotuksen ja investointiohjelman käsittelyn yhteydessä.

Päätös:

Merkittiin hautausmaiden katselmusraportit tiedoksi. Kirjatuista toimenpide-ehdotuksista
päätetään talousarvioehdotuksen ja investointiohjelman käsittelyn yhteydessä.

28 § Muut mahdolliset asiat
1. Talousjohtaja Matti Ilmivalta esittelee talousarvioehdotuksen 2017
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

29 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.
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Päätös:

PÖYTÄKIRJA

3/2016
9 (9)

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 18.35.
Puheenjohtaja kiitti kokouksen päätteeksi kaikkia läsnäolijoita usean vuoden ponnisteluista rakennettaessa valmiuksia siirtyä yhteen yhteiseen seurakuntaan koko Kotkan kaupungin alueella ja toivotti kaikille rauhallista ja hyvää joulua.

H e i k k i J. O k s a n e n
Heikki J. Oksanen
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 21.12.2016
Onni Hämäläinen
Onni Hämäläinen

Pirjo Romppanen
Pirjo Romppanen
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